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HYVÄ SUKULAINEN – LÄHETÄ TIETOSI JA TARINASI SUKUKIRJAAN NYT

Talven selkä on taittumassa. Kuljemme kohti valoa. Vuosi 2010 on välivuosi 
sukujuhlien ketjussa. Tämä ei merkitse kuitenkaan, että sukuseuran johtohenkilöt 
voisivat levätä laakereillaan. Vuoden 2011 sukujuhlan järjestelyt tuntuvat olevan jo 
kovin lähellä kun niihin kuuluu kirjan teko. Viime vuonnahan sukukokous päätti, että 
sukukirjan valmistelu käynnistetään ja sen tulisi olla myynnissä tai vähintään 
esittelyvalmiudessa vuoden 2011 sukujuhlassa ja -kokouksessa.

Tehtävään on nimetty toimituskunta. Sukukirjatyön virallinen lähtölaukaus tapahtui 
helmikuussa, kun hallitus ja toimituskunta järjestivät seminaarin, jossa määriteltiin 
kirjahankkeen reunaehdot: sisällölliset ja muodolliset rajaukset, resurssipohja, 
aikataulut jne.   

Sukukirja tulee sisältämään paitsi suvun esihistoriaa Vienasta ja Pudasjärveltä 
Kuhmoon myös sukutauluja, tietoa suvun levinneisyydestä ja sukuseuran vaiheista 
sekä artikkeleita suvun jäsenten ja sukuhaarojen vaiheista. Kirjaan otetaan 
valikoidusti tarinoita suvun yksittäisistä henkilöistä ja merkittävistä tapahtumista. 
Myös Amerikan serkkujen ja muualle maailmaa siirtyneiden sukulaisten tarinat olisivat 
mielenkiintoisia. 

Toivomme jäsenistön aktiivisuutta nyt – juuri nyt! Jos Sinulla on valokuvia, 
sukutietoja tai muistoja, jotka mielestäsi soveltuisivat kirjaan, pyydän ottamaan 
yhteyttä toimituskunnan puheenjohtajaan Jorma Piiraiseen. Materiaalin tulee olla 
käytettävissä 1.9.2010 mennessä. Kaikki rohkeasti mukaan. Tekeillä on kirja meidän 
sukumme vaiheista.

 Sukukirjan toimituskuntaan on hallitus nimennyt seuraavat henkilöt:
Jorma Piirainen, Kuhmo, pj. (p. 0400 280 940)
Matti Piirainen, Kajaani
Tapio Piirainen, Espoo
Tuula Piirainen, Kuhmo
Pekka Piironen, Kuopio

Seminaarissa sovittiin, että kirjan kokoajaksi ja toimittajaksi on saatava alan 
ammattilainen. Kun ”markkinoilta” ei tällaista alkanut löytyä, kypsyi Jorma Piiraisella 
ajatus, että hän voisi ottaa tehtävän, jos tarvittava sihteeriapu järjestyisi. Tästä 
ajatuksesta ollaan nyt lähtemässä hankkeessa liikkeelle. 
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Kuluneen vuoden aikana sukuseuraamme on liittynyt nelisenkymmentä uutta jäsentä. 
Liittyminen on ollut vilkkaampaa kuin edellisinä vuosina. Todennäköisesti viime kesän 
sukujuhlan pitäminen Nurmeksessa Kuhmon asemesta herätti paikkakuntalaisia. Myös 
nettisivuston uudistamisella on ollut osuutensa asiassa. Sivustomme osoite on nyt 
helppo muistaa: www.eskilpiira.fi.  Uusissa jäsenissä on ollut aiempaa runsaammin 
nuorta väkeä. Tervetuloa siis kaikki uudet jäsenet! Liittyä voi edelleen netissä tai 
ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan.

Jäsenistön kasvattamista varten on laadittu lahjakortti. Nyt on mahdollista antaa 
jälkikasvulle tai muille sukulaisille lahjana sukuseuran jäsenyys halutuksi ajaksi. Se on 
arvokas tapa muistaa läheisiä merkkipäivänä. Lahjakortin voi tilata nettisivustomme 
kautta tai ottamalla yhteys sukuseuran varapuheenjohtajaan tai puheenjohtajaan.

Jorma Piirainen on aloittanut sukukirjan tekemisestä varten ja tiedonvälityksen 
lisäämiseksi uuden blogin (avoin päiväkirja). Sen avulla on tarkoitus saada 
kommentteja esitettyihin kysymyksiin kirjahankkeessa ja muissakin sukuseuran 
asioissa. Blogin osoite on http://sukuasuurta.blogspot.com. Sukuseura on avannut 
myös oman Facebook-sivun. Nyt jokainen voi hakeutua kaveriksi sivuille. Kaverina on 
mahdollisuus käyttää sivuja vaikka sukulaisuustietojen vaihtopyyntöihin, vanhojen 
valokuvien henkilöiden tunnistukseen yms. Tervetuloa Facebook –maailmaan.

Toivotan kaikille sukuseuramme jäsenille iloista kevättä kesän odotuksessa.

Pekka Piironen
puheenjohtaja

Seminaari Kajaanissa: vasemmalta Marja-Liisa Lampinen, Tuula Piirainen, Heimo 
Piironen, Timo Piirainen, Antero Piirainen. Pöydän päässä Pekka Piironen ja Jorma 
Piirainen. Oikealta Kaarlo Piirainen, Tenho Piirainen, Eija Pesonen, Erkki Grenman ja 
Juha Piirainen.
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